Så gjorde vi
Allt om landet

För att vi ska förstå landsbygdens förutsättningar och möjligheter behövs det
en samlad bild, byggd på fakta, över hur det faktiskt ser ut. Allt om landet är en
webbpublikation som samlar kunskap om Sveriges landsbygder. I publikationen
beskriver vi en stor del av den statistik som finns om landsbygderna.
I Allt om landet har vi valt en definition av landsbygd som bygger på en indel
ning av Sveriges kommuner i fyra regiontyper: storstadsområden, stadsområ
den, landsbygd och gles landsbygd. De två sistnämnda menar vi är landsbygd.
I dessa kommuner bor omkring 34 procent av Sveriges befolkning. Sverige
består inte av en typ av landsbygd utan vi måste prata om Sveriges landsbygder.
Det finns landsbygder som växer och landsbygder där befolkningen minskar.
I en del bygder ökar jobben medan de minskar i andra.
Allt om landet har en bred ansats och publikationen spänner över flera ämnes
områden. Vi presenterar varje område som ett fristående avsnitt, men det finns
många beröringspunkter mellan avsnitten. De områden som vi har valt att titta
närmre på är: befolkningsstruktur, sysselsättning, företagande och tillväxt,
service och infrastruktur, föreningsliv och miljö. Statistiken har lättöverskådlig
grafik och kortare sammanfattningar. För den som vill ha mer kunskap inne
håller varje avsnitt även en diskussionsdel som ger en fördjupad bild av ett
visst område.
Statistiken som ligger till grund för våra beskrivningar finns tillgänglig i en
databas. Om du vill veta mer om något statistikområde kan du själv söka
i databasen.
Du hittar databasen här.
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Allt om landet – hur har vi gjort?

För att de aktörer som påverkar landsbygdernas utveckling ska kunna fatta kloka beslut
behövs det mer kunskap om landsbygdernas förutsättningar i samhället. Det behövs en
samlad bild, byggd på fakta, över hur Sveriges landsbygder faktiskt ser ut. Det finns i
dag ingen aktör som kan ge en samlad bild av Sveriges landsbygders förutsättningar och
möjligheter. Information, statistik, analyser och kunskap finns istället utspridd hos flera
olika aktörer. Att kunskapen inte finns samlad innebär att det är svårt att föra en kon
struktiv dialog om frågor som rör landsbygderna.
Sveriges landsbygder är heterogena och ser olika ut ur flera avseenden. Landsbygderna
uppvisar både områden som växer och områden där befolkningen minskar. I en del
bygder ökar jobben medan de minskar i andra. Det är viktigt att belysa landsbygdernas
olikheter. Det är likaså viktigt att sätta landsbygden i relation till staden, först då ser
man landsbygdernas unika förutsättningar och möjligheter.
Allt om landet är en webbpublikation med syfte att samla kunskap om landsbygderna i
förhållande till städerna och på så sätt ge en heltäckande bild av utvecklingen av
Sverige. Jordbruksverket har tidigare med jämna mellanrum gett ut publikationer med
landsbygdsrelaterade frågor. Detta är första gången vi väljer att ge ut en publikation
med en bred ansats där vi beskriver landsbygdernas utveckling. Vi har för avsikt att
arbeta vidare med och uppdatera olika områden som vi tar med i Allt om landet med
jämna mellanrum.
Publikationen spänner över sex områden som befolkning, sysselsättning, näringsliv,
service och infrastruktur, föreningsliv och miljö. Statistiken i publikationens olika
avsnitt består av lättöverskådlig grafik och kortare sammanfattningar. För den som vill
ha mer kunskap innehåller varje avsnitt även en fördjupnings- och diskussionsdel.
Dessutom finns den mesta av statistiken som används i publikationen även samlad i en
databas. Det innebär att man till exempel kan ta fram statistik för en specifik kommun.
Du hittar databasen här.
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1.1

Vi gör statistik om landsbygden tillgänglig

I Allt om landet tillgängliggör, bearbetar och beskriver vi statistik om Sveriges landsbyg
der. Det innebär att vi samlar statistik på kommunnivå inom relevanta områden för
landsbygden. Det innebär också att vi bearbetar och beskriver den enligt den definition
av landsbygden som vi valt.
I kapitel 2 Så här definierar vi landsbygd kan du läsa mer om vår
landsbygdsdefinition.

1.1.1 Vi samlar statistik som redan finns

Det finns i dagsläget ingen
vedertagen definition om
vad som är stad och land
som passar för alla sammanhang.

rAps är en internetdatabas
med regional fördelad
statistik inom områdena
arbetsmarknad, befolkning, näringsliv och
regional ekonomi.
I rAps finns även ett
prognosverktyg.

Att vi samlar statistik innebär inte att vi tar fram ny statistik utan istället sammanställer
vi den som redan finns, både statistik som Jordbruksverket har men även sådan som
andra aktörer tillhandahåller. Statistik om landsbygderna finns i dag hos olika myndig
heter som Statistiska Centralbyrån (SCB), Tillväxtanalys m.fl. Även andra aktörer har
värdefull landsbygdsstatistik som till exempel Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Sveri
ges kommuner och landsting (SKL), universitet och andra forskningscentra. I tabell 1
finns ett urval av de källor vi har med i publikationen och databasen presenterade.
I publikationens olika avsnitt redogör vi mer i detalj för den statistik som ligger till
grund för de beskrivningar vi gör. Oftast ligger denna information i bilagan.

1.1.2 Vi utgår från kommunnivå
Det finns i dagsläget ingen vedertagen definition om vad som är stad och land som
passar för alla sammanhang. I Sverige beskrivs ofta landsbygdernas utveckling utifrån
administrativa gränser som län, kommuner och församlingar. Men det finns även andra
sätt att definiera landsbygder som bygger på till exempel geografisk tillgänglighet. Olika
aktörer har tagit fram definitioner och geografiska indelningar i olika sammanhang för
att tillgodose särskilda behov och syften. Ibland är indelningen fokuserad på olikheter
i fysiska miljöer och naturresurser medan det ibland är meningsfullt att fokusera på till
gänglighet och glesa strukturer.
Vår utgångspunkt i Allt om landet är att beskriva den samlade statistiken på kommun
nivå. Den främsta anledningen till att vi i första hand valt att se till kommuner är för att
statistiken framförallt finns på denna nivå. Samtidigt består en kommun ofta av en tät
ort och en landsbygd. Vi vill därför poängtera att det är svårare att se allt som händer
när vi tittar på kommunnetto jämfört med en finare fördelning. Den statistik som SCB
har och statistiken som finns i internetdatabasen rAps 1 finns till exempel tillgänglig på
kommun- och länsnivå samt för FA-regioner (Funktionell arbetsmarknadsregion). Dess
utom utgår den definition av just landsbygd som ligger till grund för våra beskrivningar
ifrån en klassificering på kommunnivå. Den delar in Sveriges 290 kommuner i storstads
områden, stadsområden, landsbygd och gles landsbygd och i kapitel 2 finns en beskriv
ning av definitionen. Det är viktigt att snegla mot andra perspektiv och anpassa använd
ningen av definitionen efter sammanhang, vilket betyder att vi ibland har använt oss av
andra landsbygdsdefinitioner.

1

SCB, internetdatabasen rAps
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1.1.3 Viktigt att visa förändringar över tid
För att kunna visa förhållanden på landsbygderna och i viss utsträckning även den
utvecklingen som har ägt rum så är utgångspunkten att våra beskrivningar ska visa för
ändringar över tid i den mån det går. Hur långt tillbaka vi väljer att gå tidsmässigt beror
på vad specifikt vi vill visa med statistiken. Det beror också på tillgången på statistik.
I beskrivningarna om befolkningsstrukturen går vi tidsmässigt tillbaka till 1800-talet,
när vi beskriver befolkningstillväxten är det främst år 1995 vi jämför med. I beskrivning
arna om sysselsättningen är det år 2000 eller 2005 som vi blickar tillbaka mot. Samma
tidsperspektiv gäller för statistiken om näringslivet. När vi ser på statistik om service
och infrastruktur så är det generellt sett år 2003 som är det tidigaste året vi gör jämförel
ser mot. I statistiken som används när vi beskriver föreningslivet är det även där år 2003
som är det tidigaste året vi gör jämförelser mot. I ett avsnitt så tittar vi särskilt på statis
tik som rör miljön och här finns inte samma utbud av tillgänglig statistik som för de
ovan nämnda ämnesområdena. Därför beskriver detta avsnitt i huvudsak hur det ser ut
på landsbygden just nu utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. I varje avsnitt finns
mer detaljerade beskrivningar av statistiken som vi använder.
Vi har valt en bred ansats i Allt om landet. Vi beskriver landsbygdernas utveckling från
flera olika perspektiv och flera olika ämnesområden berörs. Trots detta så finns det
ämnesområden och statistik som är intressanta för att beskriva landsbygderna och
landsbygdens utveckling som inte kommer med i publikationen. Till exempel finns det
ännu fler serviceställen att undersöka än vad som finns med i publikationen. Det finns
också fler arbetsmarknadsvariabler som man skulle kunna titta närmre på eller fler
aspekter på landsbygderna ur ett miljöperspektiv.

1.2

Statistiken går att söka i vår databas

Majoriteten av statistiken som vi använder för att beskriva relevanta områden för lands
bygderna finns samlad i en databas. Databasen gör det möjligt att ta del av statistiken
på kommunnivå. Databasen gör det även möjligt att till exempel kunna undersöka en
viss kommuns utveckling eller att jämföra kommuner. Kommunerna går även gruppera
efter den landsbygdsdefinition som vi använder i publikationen, det vill säga regionty
perna; gles landsbygd, landsbygd, stadsområden och storstadsområden.
Det är viktigt att betona att all statistik om landsbygderna inte finns med i databasen.
Det är endast den statistik som ligger till grund för våra beskrivningar som finns med.
I publikationens olika avsnitt finns länkar till databasen. Länken går till databasens
ingångssida och sedan får du själv välja ämnesområde för att hitta den statistik du
söker. Statistiken i databasen är indelad efter dispositionen i publikationen. Det innebär
att statistik som berör ett visst avsnitt i publikationen är samlad därunder. Strukturen
i databasen följer också numreringen av kartor, figurer och tabeller i respektive avsnitt.
Detta gör det enkelt att se vilken statistik som ligger till grund för en viss figur och
beskrivning. Det kan även finnas kopplingar mellan de olika avsnitten och statistik
som används i ett avsnitt kan också användas i ett annat.
Du hittar databasen här.
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Databasen (PC-Axis) är en
sådan som Jordbruksverket i nuläget samlar sin
officiella jordbruksstatistik
i. Detta är ingen äkta
databas, utan ett sätt att
publicera tabeller för att
lättare söka information.

1.2.1 Vilken statistik finns i databasen?
Den statistik som finns samlad i databasen är enbart sådan statistik som vi använder i
publikationen. All statistik finns inte med i databasen trots att den finns med i publika
tionen av olika anledningar. En anledning är att rättigheter och sekretess hindrar oss
från att publicera statistiken. En annan anledning är om statistiken inte är indelad på
ett sådant sätt att den kan användas i databasen, till exempel om statistiken är indelad
på län istället för i kommuner. Tabell 1 visar ett urval av de källor och den statistik som
finns i databasen.
Tabell 1. Urval av källor i databasen

Det är viktigt att betona
att statistiken i databasen
har tagits ut vid en viss tidpunkt. När statistiken
granskas måsta man därför vara medveten om att
det kontinuerligt sker uppdateringar av statistiken.
Det är bättre att gå till
ursprungskällan för statistiken om man vill vara
säker på att det inte skett
några uppdateringar. Källan till alla statistikuttag
finns angivna i databasen.

Källa

Typ av statistik

SCB

Befolkning, näringsliv, företagande, sysselsättning, mobila utsläpp,
småhus m.m.

rAps, SCB

Arbetsmarknad, befolkning, näringsliv och regional ekonomi,
serviceställen

Tillväxtanalys

Närhet till serviceställen

Jordbruksverket

Jordbruksstatistik

Statens Folkhälsoinstitut (FHI)

Arbetsskador, sjukdagar, arbetslöshet

Lantmäteriet

Markprisdata

Trafikanalys

Fordon

Kommun- och
landstingsdatabasen (SKL)

Kultur, fritid

Energimyndigheten

Vindkraft

Stockholm Environment Institute

Utsläpp av växthusgaser orsakade av konsumtion

Folkbildningsrådet

Folkhögskola, folkbildning

Trafikverket

Vägnät

Posten, Systembolaget

Antal utlämnings- och serviceställen

Post och Telestyrelsen

Bredband

Naturvårdsverket

Jaktkort

Skogsstyrelsen

Skogsägande

Statistiken har samma form i databasen som den har i publikationens figurer. Det bety
der till exempel att om en figur i publikationen beskriver hur tät befolkningen är på
kommunnivå så finns variablerna till samma figur med i databasen uppdelad per kom
mun. I vissa fall betyder det att vi redovisar statistik i precis samma form (rådata) som
den ursprungliga statistikkällan gör. Främst SCB:s statistik ligger i databasen i form av
rådata. Den statistiken finns även i samma form i SCB:s egen statistikdatabas. För flera
variabler så innehåller publikationen och databasen särskilda statistikbearbetningar
speciellt för Allt om landet. Dessa bearbetningar har vi på Jordbruksverket gjort, men
även andra aktörer på uppdrag av Jordbruksverket.
Att statistiken är bearbetad kan till exempel innebära att vi har beräknat kvoter utifrån
den rådata vi har hämtat in. Detta är till exempel aktuellt för lönesumma per förvärvsar
betande som vi visar i avsnittet Allt om sysselsättning på landsbygden eller förändring i
antal arbetsställen mellan 2005 och 2010 i avsnittet Allt om näringslivet på landsbygden.
Den servicestatistik från Tillväxtanalys som ligger i vår databas är ett exempel på statistik
som aggregerats upp på kommunnivå. Statistiken som ligger till grund tas fram av Till
växtanalys från koordinatsatt data där befolkningens närhet till service aggregeras upp på
kommunnivå. Statistiken över hur befolkningen använder internet är ett annat exempel.
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1.3

Viktigt med en samlad bild av landsbygderna

Allt om landet består av sex avsnitt som innehåller statistik om Sveriges landsbygder.
Dessutom finns det en gemensam sammanfattning som spänner över samtliga avsnitt.
Den gemensamma sammanfattningen kan man läsa som ett fristående avsnitt. Vart och
ett av avsnitten diskuterar landsbygdernas förutsättningar och utveckling ur olika per
spektiv. De ger därför kunskap om hur det ser ut på våra landsbygder. Vi vill betona att
det finns flera perspektiv och fler områden än de vi valt i Allt om landet som kan
beskriva landsbygderna. Publikationen består av följande avsnitt och statistikområden:

Gemensam sammanfattning
Allt om att bo, leva och vara på landsbygden
• Befolkningsstruktur och flyttmönster
• Segregation
• Bostadsmarknad och turism

Allt om service och infrastruktur på landsbygden
• Omfattning och närhet till olika serviceställen
• Vägnät och trafik
• Bredbandstäckning och internetanvändning

Allt om sysselsättning på landsbygden
• Sysselsättning och utbildning
• Utbildningsnivåer
• Sjukdagar och arbetsskador

Allt om näringslivet på landsbygden
• Företag och arbetsställen
• Branschfördelning
• Omsättning och arbetsställen

Allt om föreningsliv och kultur på landsbygden
• Ideella föreningar och organisationer
• Kultur och fritid

Allt om miljö och hållbarhet på landsbygden
• Utsläpp av växthusgaser orsakade av konsumtion och energianvändning
• Artrikedom i odlingslandskapet
• Markanvändning
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Allt om landet har en bred ansats, vilket är viktig för att få en heltäckande bild av lands
bygdernas förutsättningar och möjligheter. Den breda ansatsen innebär att beskrivning
arna saknar djupare analyser. Syftet är snarare att ge en bild för olika aktörer att ta vid
och göra djupare undersökningar och analyser av varför statistiken pekar i en viss rikt
ning. Vi har valt att komplettera vart och ett av avsnitten med en eller flera fördjup
ningsdelar där vi beskriver statistiken mer djupgående. Det finns därmed stora möjlig
heter att ha andra perspektiv i framtida publikationer om landsbygdernas
förutsättningar och möjlighet.
I varje avsnitt finns också ett kapitel som blickar framåt. I detta kapitel beskriver
vi några statistikområden som vi i detta arbete inte har med men som skulle vara
intressant att borra vidare och djupare i.
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2

Så här definierar vi landsbygd

Jordbruksverket har i olika sammanhang arbetat med indelningar av den svenska lands
bygden för att kunna genomföra beskrivande och tillämpade analyser. Det är denna
definition som i huvudsak ligger till grund för de beskrivningar och analyser som vi gör
i publikationen Allt om landet. Vi tog fram definitionen år 2007.
Vi gör klassificeringen på kommunnivå och bygger på statistik från Statistiska Central
byrån (SCB) över pendlingsflöden mellan kommuner, nattbefolkningens (befolkning
som har bostad i kommunen) storlek i kommuner och befolkningstäthet (invånare per
km2). Till att börja med bygger klassificeringen på följande villkor från Jordbruksverkets
databas Regional Balans. I Regional Balans delas Sveriges 290 kommuner in enligt
följande klassificering:
• Tätortsområden (TOT): områden med mer än 10 000 invånare,
• Tätortsnära landsbygd (TON): områden omkring tätorter med mer än 10 000
invånare. De geografiska gränserna för tätortsnära landsbygd baseras på en
uppskattad radie för arbetspendling till tätorterna, där pendling kan antas vara
frekvent. Radien varierar mellan tätorter. För våra tre storstadsregioner Stockholm,
Göteborg och Malmö är radien 60 km. För övriga tätorter med mer än 70 000
invånare är radien
30 km och för tätorter mellan 10 001 och 70 000 invånare är radien 20 km,
• Tätorter i glest befolkad landsbygd (TOG): områden med mellan 1 000 och
10 000 invånare,
• Glest befolkad landsbygd (GLE): övriga delar av landet, inklusive tätorter upp till
1 000 invånare.
Utifrån Regional Balans, pendlingsmönster och befolkningsdensitet får vi följande
definition:
• Storstadsområden: kommuner där 100 procent av befolkningen tillhör kategorin TOT
eller TON. Dessa kommuner finns endast i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg
och Malmö.
• Stadsområden: kommuner med en befolkning som är minst 30 000 och/eller där den
största tätorten har minst 25 000 invånare. Mindre kommuner som gränsar till dessa
större kommuner och där utpendlarna som andel av nattbefolkningen överstiger 50
procent kopplas också till respektive storstadsområden.
• Landsbygd: kommuner som inte ingår i de två tidigare klassificeringarna (storstads
områden och stadsområden) och som samtidigt har en befolkningstäthet av minst fem
invånare per km2.
Enligt Jordbruksverkets
definition så delas Sveriges
290 kommuner in i
33 glesa landsbygds
kommuner, 164 landsbygdskommuner,
46 stadsområden och 47
storstadsområden. Enligt
definitionen så bor 34 %

av Sveriges befolkning på
landsbygden.

• Gles Landsbygd: kommuner som inte ingår i de tre övriga klassificeringarna och som
har en befolkning som är mindre än fem invånare per km2.
Enligt Jordbruksverkets definition så delas Sveriges 290 kommuner in i 33 glesa lands
bygdskommuner, 164 landsbygdskommuner, 46 stadsområden och 47 storstadsområ
den. Enligt definitionen så bor 34 procent av Sveriges befolkning på landsbygden. Figur
1 visar hur Sveriges kommuner delas in enligt vår definition.
Det är inte alltid relevant att dela in Sverige i alla fyra klassificeringar, det beror på syftet
och sammanhanget det presenteras i. Vi lägger ibland ihop regiontyperna stads- och
storstadsområden till stad och ibland regiontyperna landsbygd och gles landsbygd till
landsbygd i publikationen.
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Oavsett vilken regionindelning som används uppstår olika klassificeringsproblem.
Begränsningen med Jordbruksverkets definition är att det är hela kommuner som r äknas
som landsbygd eller icke landsbygd. Detta trots att det faktiskt kan finnas kommuner
som är olika även innanför kommungränserna. I de flesta kommuner, undantaget vissa
kommuner i Stockholmsregionen, finns både områden som kan klassas som landsbygd
och områden som kan klassas som stad. Detta gör det framförallt möjligt att göra relativt
enkla jämförelser av hur förhållanden skiljer sig mellan kommuner som är präglade av
förhållanden som associeras med landsbygd respektive stad.
I kapitel 3 har vi sammanställt andra definitioner av landsbygd. I de fall vi använder oss
av andra definitioner, än den Jordbruksverket tagit fram, framgår detta tydligt i texte
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Figur 1a. Sveriges kommuner i Götaland
Regiontyp
Storstadsområde

Stadsområde

Landsbygd

Gles landsbygd

43. Boxholm

63. Nässjö

83. Mörbylånga

103. Hörby

123. Ystad

143. Grästorp

163. Skara

44. Finspång

64. Sävsjö

84. Nybro

104. Höör

124. Åstorp

144. Gullspång

164. Skövde

45. Kinda

65. Tranås

85. Oskarshamn

105. Klippan

125. Ängelholm

145. Göteborg

165. Sotenäs

46. Linköping

66. Vaggeryd

86. Torsås

106. Kristianstad

126. Örkelljunga

146. Götene

166. Stenungsund

47. Mjölby

67. Vetlanda

87. Vimmerby

107. Kävlinge

127. Östra Göinge

147. Herrljunga

167. Strömstad

48. Motala

68. Värnamo

88. Västervik

108. Landskrona

128. Falkenberg

148. Hjo

168. Svenljunga

49. Norrköping

69. Alvesta

89. Gotland

109. Lomma

129. Halmstad

149. Härryda

169. Tanum

50. Söderköping

70. Lessebo

90. Karlshamn

110. Lund

130. Hylte

150. Karlsborg

170. Tibro

51. Vadstena

71. Ljungby

91. Karlskrona

111. Malmö

131. Kungsbacka

151. Kungälv

171. Tidaholm

52. Valdemarsvik

72. Markaryd

92. Olofström

112. Osby

132. Laholm

152. Lerum

172. Tjörn

53. Ydre

73. Tingsryd

93. Ronneby

113. Perstorp

133. Varberg

153. Lidköping

173. Tranemo

54. Åtvidaberg

74. Uppvidinge

94. Sölvesborg

114. Simrishamn

134. Ale

154. Lilla Edet

174. Trollhättan

55. Ödeshög

75. Växjö

95. Bjuv

115. Sjöbo

135. Alingsås

155. Lysekil

175. Töreboda

56. Aneby

76. Älmhult

96. Bromölla

116. Skurup

136. Bengtsfors

156. Mariestad

176. Uddevalla

57. Eksjö

77. Borgholm

97. Burlöv

117. Staffanstorp

137. Bollebygd

157. Mark

177. Ulricehamn

58. Gislaved

78. Emmaboda

98. Båstad

118. Svalöv

138. Borås

158. Mellerud

178. Vara

59. Gnosjö

79. Hultsfred

99. Eslöv

119. Svedala

139. Dals-Ed

159. Munkedal

179. Vårgårda

60. Habo

80. Högsby

100. Helsingborg

120. Tomelilla

140. Essunga

160. Mölndal

180. Vänersborg

61. Jönköping

81. Kalmar

101. Hässleholm

121. Trelleborg

141. Falköping

161. Orust

181. Åmål

62. Mullsjö

82. Mönsterås

102. Höganäs

122. Vellinge

142. Färgelanda

162. Partille

182. Öckerö
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Figur 1b. Sveriges kommuner i Svealand
Regiontyp
Storstadsområde

Stadsområde

Landsbygd

Gles landsbygd

1. Botkyrka

18. Södertälje

35. Flen

192. Kristinehamn

209. Nora

226. Hedemora

2. Danderyd

19. Tyresö

36. Gnesta

193. Munkfors

210. Örebro

227. Leksand

3. Ekerö

20. Täby

37. Katrineholm

194. Storfors

211. Arboga

228. Ludvika

4. Haninge

21. Upplands-Bro

38. Nyköping

195. Sunne

212. Fagersta

229. Malung-Sälen

5. Huddinge

22. Upplands-Väsby

39. Oxelösund

196. Säffle

213. Hallstahammar

230. Mora

6. Järfälla

23. Vallentuna

40. Strängnäs

197. Torsby

214. Heby

231. Orsa

7. Lidingö

24. Vaxholm

41. Trosa

198. Årjäng

215. Kungsör

232. Rättvik

8. Nacka

25. Värmdö

42. Vingåker

199. Askersund

216. Köping

233. Smedjebacken

9. Norrtälje

26. Österåker

183. Arvika

200. Degerfors

217. Norberg

234. Säter

10. Nykvarn

27. Enköping

184. Eda

201. Hallsberg

218. Sala

235. Vansbro

11. Nynäshamn

28. Håbo

185. Filipstad

202. Hällefors

219. Skinnskatteberg

236. Älvdalen

12. Salem

29. Knivsta

186. Forshaga

203. Karlskoga

220. Surahammar

13. Sigtuna

30. Tierp

187. Grums

204. Kumla

221. Västerås

14. Sollentuna

31. Uppsala

188. Hagfors

205. Laxå

222. Avesta

15. Solna

32. Älvkarleby

189. Hammarö

206. Lekeberg

223. Borlänge

16. Stockholm

33. Östhammar

190. Karlstad

207. Lindesberg

224. Falun

17. Sundbyberg

34. Eskilstuna

191. Kil

208. Ljusnarsberg

225. Gagnef
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Figur 1c. Sveriges kommuner i Norrland
Regiontyp
Storstadsområde

Stadsområde

Landsbygd

Gles landsbygd

237. Bollnäs

247. Härnösand

257. Krokom

267. Norsjö

277. Arjeplog

287. Piteå

238. Gävle

248. Kramfors

258. Ragunda

268. Robertsfors

278. Arvidsjaur

288. Älvsbyn

239. Hofors

249. Sollefteå

259. Strömsund

269. Skellefteå

279. Boden

289. Överkalix

240. Hudiksvall

250. Sundsvall

260. Åre

270. Sorsele

280. Gällivare

290. Övertorneå

241. Ljusdal

251. Timrå

261. Östersund

271. Storuman

281. Haparanda

242. Nordanstig

252. Ånge

262. Bjurholm

272. Umeå

282. Jokkmokk

243. Ockelbo

253. Örnsköldsvik

263. Dorotea

273. Vilhelmina

283. Kalix

244. Ovanåker

254. Berg

264. Lycksele

274. Vindeln

284. Kiruna

245. Sandviken

255. Bräcke

265. Malå

275. Vännäs

285. Luleå

246. Söderhamn

256. Härjedalen

266. Nordmaling

276. Åsele

286. Pajala
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3

Andra definitioner av landsbygd

Allt om landet utgår från en definition som delar in Sveriges kommuner i olika region
typer, se kapitel 2. Det är ändå viktigt att vara öppen för andra definitioner och indel
ningar av landsbygden beroende på vad som analyseras. I detta avsnitt beskriver vi
några andra aktörers definition av landsbygd.

3.1

70 procent på landsbygden enligt OECD

Om OECD:s (Organisation for Economic Co-operation and Development) definition av
landsbygd används på Sverige så blir en stor del av landet landsbygd. 70 procent av
Sveriges befolkning bor på landsbygden enligt definitionen. Det innebär också att 99
procent av Sveriges totala landareal är landsbygd 2. Stockholm och Skåne län är de enda
regionerna som inte klassificeras som landsbygd enligt denna definition. Detta blir ett
stort problem när man vill ge en differentierad bild. Definitionen är inte anpassad till
Sveriges befolkningstäthet, utan till områden där tätheten är betydligt högre. Det är
därför svårt att använda definitionen för att beskriva landsbygdens utveckling i Sverige.
Definitionen och indelningen är därmed alltför grov för våra behov i Allt om landet.
Enligt OECD:s definition utgörs landsbygd av kommuner med en befolkningstäthet
på mindre än 150 invånare per km2. 3 I enlighet med detta så klassificeras regioner i
tre typer:
1. utpräglade urbana (rural population <15%),
2. mellanliggande rural (rural population är mellan 15 % och 50 %),
3. utpräglade rural (rural population > 50%).

3.2

36 procent på landsbygden enligt EU

Enligt EU:s landsbygdsdefinition, som reviderades år 2010, så bor 36 procent av Sveriges
befolkning på landsbygden.
EU:s revidering av den tidigare utarbetade definitionen av urbana och rurala områden
är en variant av den definition som används av OECD. Behovet av en omarbetad version
har varit stort eftersom det dels är mycket stor variation i geografisk storlek mellan län
ders NUTS3-områden (mindre regioner), dels är stor variation i hur de lokala adminis
trativa områdena (kommuner i Sverige) faktiskt ser ut 4. I många länder blir det därmed
bland annat svårt att separera (små) stadskärnor från kringliggande områden. 5 Defini
tionen som nu används inom EU bygger på två steg och är baserad på kartor indelade i
rutsystem med rutor som är 1 km2. För att en region ska vara urban ska:
1. Befolkningsdensiteten vara minst 300 invånare per km2,
2. Befolkningen vara minst 5 000 invånare när man grupperar denna ruta tillsammans
med övriga omkringliggande rutor som uppfyller steg 1.

2

European Commission, Eurostat

3

European Commission, Eurostat

4

European Commission, Eurostat, NUTS classification

5

European Commission, Eurostat
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Landsbygdsbefolkning (rural) är därmed de människor som bor utanför de områden
som definieras med steg 1 och steg 2. Den nya ansatsen till distinktion mellan urbana
och rurala områden antas ge en mer nyanserad bild och en mer balanserad fördelning
av befolkningen i de olika länderna i EU. Följden är att länderna med en relativt hög
andel landsbygdsbefolkning har minskat sina andelar. Sverige tillhör den senare grup
pen som har fått en minskad andel av in befolkning som räknas som landsbygdsboende.

3.3

SCB utgår från tätorter

Statistiska Centralbyrån (SCB) 6 presenterar vart femte år en tätortsindelning för Sverige
som är helt oberoende av den administrativa indelningen. Indelningen bygger istället på
statistik om tätorternas landareal, folkmängd, bebyggelse och sysselsatt dagbefolkning.
Med sysselsatt dagbefolkning menas antalet förvärvsarbetande i en kommun. Syftet
med indelningen är att ge möjlighet att kunna visa var Sveriges befolkning är koncentre
rad respektive gles. Definitionen för tätort är ett tätbebyggt område med minst 200
invånare där avståndet mellan husen är mindre än 200 meter samt där andelen fritids
fastigheter understiger 50 procent. Det betyder att en tätort kan ligga i flera kommuner
och till och med i flera län och en stadsdel kan i vissa fall utgöra en tätort.

3.4

Tillväxtanalys mäter tillgänglighet

Ett annat sätt att avgöra vad som är landsbygd är att undersöka hur långt människor bor
från närmaste tätort, oavsett vilken kommun den ligger i. Detta är grunden till måttet
indexerad tillgänglighet som Tillväxtanalys använder för att mäta tillgänglighet  7.
Avståndet till närmaste tätort av ett antal olika storlekar används för att skapa ett värde
för tillgänglighet, personer som bor i tätorterna har det högsta värdet och personer som
bor långt från tätorterna har det lägsta.
I Tillväxtanalys index finns inte definierat vad som är landsbygd, utan indexet är ett
mått på tillgänglighet. De analyser Tillväxtanalys gör är därmed oberoende av adminis
trativa gränser och baseras på koordinatsatt data där befolkningen aggregeras inom
250-meters, eller kilometersrutor. Indexerad tillgänglighet kan användas både för att
beskriva tillgänglighet till tätorter och tillgänglighet till servicefunktioner i samhället.
Indexet har sin grund i Glesbygdsverkets områdesdefinition som delar in landet i gles
bygder, tätortsnära landsbygder och tätorter. 8 Dessa orter, inklusive pendlingsomlands
på fem minuter, definieras som tätorter. Områden med 5-45 minuters pendlingsavstånd
utanför tätorterna kallas tätortsnära landsbygder och områden över 45 minuteras
avstånd till närmaste tätort definieras som glesbygder. I Tillväxtanalys indexmodell
delas landet in i fem klasser utifrån närheten till tätorter av olika storlek eller graden av
tillgänglighet till dessa.
I figur 2 visas den indexerade tillgängligheten genom grad av närhet baserat på det
mönster som grundar sig på hur befolkningen bor. Kartan ger en generell bild av till
gänglighet i olika delar av Sverige och visar tydligt att tillgängligheten är som allra högst
kring ett antal svenska städer och kring storstäderna. Lägst är tillgängligheten i nord
västra Sverige, från Värmland och hela vägen norrut. Det finns även några kommuner i
sydöstra Sverige med låg tillgänglighet.

6

SCB, tätortsindelning

7

Tillväxtanalys (2010)

8

Glesbygdsverket lades ned år 2009 och verksamheten övergick till Tillväxtanalys och Tillväxtverket.
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NUTS (Nomenclature
des Unités Territoriales
Statistiques) är EU:s
regionindelning. Den
introducerades 1988
av Eurostat. Syfte med
indelningen var att få
jämförbara områden
beträffande till exempel
yta och befolkningsstorlek
i EU:s olika medlems
länder. NUTS används
bland annat för
statistiskredovisning och
i EU:s regionalpolitik.
Indelningen omarbetades
år 2003.

Figur 2. Karta över indexerad tillgänglighet, grad av närhet till olika tätortsstorlekar,
2010
!
Källa: Tillväxtanalys
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3.5

SKL delar in kommunerna i tio grupper

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har en definition som bygger på kommuner
och de strukturella egenskaperna som karaktär och boendestruktur 9. Enligt 2011 års
indelning har SKL definierat tio grupper av kommuner:
• Storstäder (Stockholm, Göteborg och Malmö): kommuner med en folkmängd som
överstiger 200 000 invånare.
• Förortskommuner till storstäder (38 kommuner): kommuner där mer än 50 procent av
befolkningen pendlar till arbetet i någon annan kommun. Det vanligaste utpendlings
målet ska enligt definitionen vara någon av de tre storstäderna.
• Större städer (31 kommuner): kommuner med 50 000-200 000 invånare samt en
tätortsgrad som överstiger 70 procent.
• Förortskommuner till större städer (22 kommuner): kommuner där mer än 50 procent
av nattbefolkningen pendlar till arbetet i en annan kommun. Det vanligaste utpend
lingsmålet ska definieras enligt gruppen större städer.
• Pendlingskommuner (51 kommuner): kommuner där mer än 40 procent av natt
befolkningen pendlar till en annan kommun.
• Turism- och besöksnäringskommuner (20 kommuner): kommuner där antalet gäst
nätter på hotell, vandrarhem och campingar överstiger 21 nätter per invånare eller där
antalet fritidshus är högre än 0,2 fritidshus per invånare.
• Varuproducerande kommuner (54 kommuner): kommuner där 34 procent eller mer av
nattbefolkningen mellan 16 och 64 år är sysselsatta inom tillverkning och utvinning,
energi och miljö samt byggverksamhet enligt Svensk Näringsindelning SNI2007.
• Glesbygdskommuner (20 kommuner): kommuner med tätortsgrad som understiger
70 procent och har mindre än åtta invånare per km2.
• Kommuner i tätbefolkad region (35 kommuner): kommuner med mer än 300 000
personer inom en radie på 112,5 km.
• Kommuner i glesbefolkad region (16 kommuner): kommuner med mindre än 300 000
personer på en radie på 111,2 km.

9

SKL (2011)
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4

Tillgänglighet och regionförstoring

I detta kapitel tittar vi närmre på närhet till Funktionella regioner och Lokal arbetsmark
nadsregioner.
Städer, tätorter och platser har olika funktioner och deras tillgänglighet har betydelse
för tillväxt av arbetsplatser, befolkning, köpkraft och sysselsättning. Skalekonomier som
uppstår i geografiskt täta miljöer kallas även för agglomerationsekonomier eller lokali
serings-/urbaniseringsekonomier. Generellt kan man beskriva dessa typer av regioner
som områden där det är en hög kunskapsspridning och en bättre matchning på arbets
marknaden genom en högre arbetskraftsrörlighet. I täta miljöer finns det fler potentiella
arbetsgivare och fler potentiella arbetstagare.
Hur långt man kan förflytta sig inom en viss tid speglar tätheten i en region. En viktig
faktor i detta är infrastrukturen vilken binder samman regionen så att delarna bildar en
enhet. Om tillgänglighet och täthet ökar innebär det därmed att företag kan nå fler pro
duktionsfaktorer (arbete och kapital). Med en större och ekonomiskt tätare region ökar
träffmöjligheterna mellan företag och produktionsfaktorer. Det ger också en ökad till
gänglighet till en diversifierad arbetsmarknad vilket betyder en mångfald av arbetskraft,
kunskap och därmed en bättre matchning.
Resor som sker som arbetspendling och möten mellan företag har en stor tidskänslighet
inom restidsintervallet 20-45 minuter 10. Det betyder att om restiden minskar från exem
pelvis 25 till 20 minuter har det en större effekt än om restiden förkortas från 50 till 45
minuter. En del av regional samhällsutvecklingen är därför kopplad till samspelet
mellan städer och landsbygder och den ekonomiska geografin ger olika förutsättningar
för vägar, järnvägar och kollektivtrafik. Ur ett landsbygdsperspektiv handlar ekonomisk
hållbarhet om förmågan att skapa inkomster och sysselsättning. Grunden är ett dyna
miskt och konkurrenskraftigt näringsliv som ger självbärande verksamheter. I detta
perspektiv är samspelet mellan stad och land viktigt eftersom en stor andel av de
boende på landsbygden arbetar i en närliggande tätort.
Regioner av olika storlek skiljer sig åt genom att en större region har en bredare uppsätt
ning av näringsgrenar än en mindre. Stora regioner kan också utnyttja så kallade
externa skalfördelar som kan beskrivas som samlokaliseringseffekter. Det betyder att det
finns positiva externaliteter som uppstår när företag som producerar liknande produkter
lokaliserar sig i varandras närhet (kluster). Utfallet är ofta att det även sker lokalisering
av andra verksamheter i dess närhet som exempelvis privat- och företagsrelaterade
tjänsteföretag.
Stora och framförallt täta regioner har stora kostnads- och effektivitetseffekter och
brukar generellt associeras med en stor marknadspotential. Detta har ofta en betydelse
full effekt på markvärden i en region med följden att priserna på mark, bostäder och
industrilokaler stiger. I det motsatta fallet, med en sjunkande marknadspotential mins
kar i allmänhet antalet lönsamma företag i en region. Det leder i sin tur till lägre efter
frågan och i ett senare skede ännu lägre marknadspotential med ytterligare företag som
lägger ned. Denna typ av nedåtgående spiral är en sådan som finns i många av landets
små regioner långt från de större städerna. Men det är även så att regioner av samma
storlek skiljer sig åt genom att de har olika specialiseringsprofiler även i de fall där till
gången på naturresurser är mycket lika. Det är ett resultat av ökade möjligheter till han
del mellan regioner genom bland annat tätare och mer effektiv infrastruktur.

10 Johansson, Klaesson och Olsson (2002, 2003)
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4.1

Funktionella regioner

En förbättrad infrastruktur påverkar regionens tillgänglighet genom att utvidga den
funktionella regionen, det vill säga regioner växer samman genom en större samverkan
inom regionen. En Funktionell region (FA-region) 11 är en arbetsmarknadsregion, inom
vilken människor kan bo och arbeta utan att behöva ägna sig åt många tidsödande
resor. De kan delas in i fem typer där dessa består av regioner med liknande utvecklings
förutsättningar. Denna definition bygger på en indelning framtagen av Tillväxtanalys
och ersätter den tidigare använda indelningen LA-regioner (lokala arbetsmarknads
regioner), se avsnitt 4.2. De fem regionfamiljerna delas in utifrån faktorer som är av
betydelse för regioners utveckling och tillväxt:
• Befolkningsstorlek
• Utbildningsnivå
• Andel företagare
• Tillgänglighet till arbetstillfällen

4.2

Lokala arbetsmarknadsregioner

Den äldre indelningen av kommuner i Lokala arbetsmarknadsregioner (LA-regioner)
bygger på en klassificering av gjord av SCB och dess kriterier ställer två krav för en
kommun ska bilda centrum i en LA-region:
• Andelen av de förvärvsarbetande som arbetspendlar till andra kommuner får inte
överstiga 20 procent.
• Andelen utpendlare till någon annan enskild kommun får inte överstiga 7,5 procent.
Om dessa två villkor är uppfyllda anses kommunen vara självförsörjande med arbetstill
fällen och får utgöra centrum i en LA-region. Övriga kommuner förs till den kommun
mot vilken den största utpendlingen är riktad. För att inte LA-regionerna ska bli orimligt
stora tillåts maximalt två länkar mellan den enskilda kommunen och den kommun som
bildar centrum i LA-regionen. Detta är grundprincipen bakom indelningen. Därutöver
finns det ytterligare regler som utnyttjas mer sällan.
Regionförstoringen har gått fortare i södra och mellersta Sverige än i norra Sverige. Den
snabbaste utvecklingen har skett runt storstäderna, universitet- och högskoleorter.
Regionförstoring i Sverige visar vi i figur 3 där antalet regioner har minskat från 187 till
75 mellan åren 1970-2008.

Antal

Förändring av antalet LA-regioner 1970-2008
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

187
139
112
90

1970

1980

1990

2000

75

2008

Figur 3. Utvecklingen av antalet lokala arbetsmarknadsregioner (LA-regioner utifrån SCB:s
statistiska definition)
Källa: SCB

11 SCB, Funktionella regioner och Arbetsmarknadsregioner
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